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Autorka se zabývá aktuálním tématem kognitivního interview. Jde o respektovaný a 

v zahraniční praxi zejména Velké Británie užívaný výslechový postup v rámci trestního 

řízení. U nás není ve svém komplexu používán, v zahraničí již však probíhají studie jeho 

efektivity, modifikací a zlepšení procesů výcviku. 

Autorka v první části práce stručně uvádí čtenáře do problematiky výslechu svědka 

v rámci přípravného trestního řízení, kde je uplatnění dané metody klíčové. Ve druhé 

kapitole se věnuje procesu, v němž svědecká výpověď vzniká, vč. fáze vnímání a 

zapamatování informací. Pro postup kognitivního interview jsou tyto znalosti klíčové, 

neboť na využití vlivů působících na tento proces, celý postup staví. V jedné ze stěžejních 

kapitol, č. 3 autorka pojednává samotný postup kognitivního interview, jeho fáze. Uvádí 

také příklady postupu vyšetřovatele v daných fázích, konkrétní sdělení. Srovnává metodu 

s jinými postupy v rámci výslechů. Věnuje se také výzkumům efektivity jednotlivých 

technik, užitých v rámci celého postupu a jeho limitům. Ocenit lze zejména celistvost 

informace o postupu, aktuální výsledky týkající se efektivity jednotlivých technik, i kritický 

přístup k metodě, které autorka v rámci této kapitoly přináší. Ve čtvrté kapitole se věnuje 

specifikům aplikace daného postupu v rámci policejní práce. Přináší tedy konkrétní úskalí 

policejní praxe z hlediska uplatnění kognitivního interview, včetně otázek kolem nároků 

výcviku. V páté kapitole se věnuje některým skupinám, u nichž je použití kognitivního 

interview zvažováno, ev. adaptováno s ohledem na jejich potřeby a charakteristiky. Jsou 

to např. traumatizované oběti, děti, senioři, podezřelí a další. Zaměření na tato specifika 

je velmi důležité pro úspěšné použití metody a reprezentuje nejnovější vývoj v oblasti její 

aplikace. 

V rámci výzkumu se autorka zaměřuje na mapování možnosti využití kognitivního 

interview u Policie ČR. V první části vychází z rozhovorů s policisty a zaměřuje se na 

současnou výslechovou praxi z jejich pohledu. Ve druhé části analyzuje pět záznamů 

výslechu svědků a hodnotí je z hlediska fází a výskytu jednotlivých technik, realizuje 

srovnání s metodou kognitivního interview. Charakterizován je výzkumný postup v obou 

částech výzkumu, stejně jako výzkumný soubor, postupy analýzy dat, etické aspekty 

výzkumu. Přehledně jsou prezentovány výstupy obou částí výzkumu. Domnívám se, že 

přinášejí zajímavé výsledky. Ty se věnují v první části problematice přípravy na 

výslechovou praxi i přípravě výslechu jako takového, také jednotlivým fázím výslechu, 

použití technik na podporu rozpomínání i výslechu specifických skupin. Stadiím výslechu 

se podrobněji věnuje i druhá část výzkumu. Použité strategie jsou dokumentovány 

příklady. Věnuje se řadě fenoménů, včetně typů použitých otázek. Autorka neopomíná ani 

souhrn hlavních zjištění obou částí. Zjištění, která jsou komentována tak, jak to v rámci 



kvalitativního designu bývá, i v rámci výsledkové části, jsou diskutována i souhrnně 

v rámci diskuse.  

Práce je přehledná, dobře strukturovaná, čtivá, je psána korektním odborným jazykem. Ve 

své teoretické části uvádí řadu empirických zjištění o postupu kognitivního inteview, 

včetně aktuálních studií a zaměření na problematiku inovací tohoto postupu a specifik 

jeho zaměření na různé skupiny. V rámci výzkumné části se autorka věnuje výslechové 

praxi u nás. Oceňuji realizaci výzkumu na toto velmi náročné téma v oblasti, která je 

výzkumu velmi složitě přístupná. Kombinaci různých přístupů k poznání této oblasti 

považuji za velmi vhodnou. Oceňuji také to, že autorka se zajímala o to, co v našem 

prostředí může potenciálně, i přes chybění systematické přípravy, fungovat dobře, a kde 

by naopak byly vhodné určité posuny. 

Autorka vycházela ze značného počtu tuzemských i zahraničních odborných zdrojů. 

Závěr: Autorka Bc. Julie Gábrišová ve své diplomové práci prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce vrchovatě splňuje / přesahuje požadavky 

standardně kladené na diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě.  
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V Praze dne 17. 1. 2021                                                                   PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 


